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BAB II 

KONDISI SEBELUM TERBENTUKNYA PANCASILA 

2.1 Pancasila dalam Buku Negara Kertagama dan Sutasoma 

Pancasila dalam bahasa sangsekerta (bahasa Brahmana India) berasal dari 

kata panca dan sila. Panca artinya lima, sila atau syila artinya batu sendi atau 

dasar. Kata sila juga berasal dari kata susila yang berarti tingkah laku yang baik. 

Jadi secara kebahasaan dapat disimpulkan bahwa Pancasila artinya lima batu 

sendi atau dasar yang juga dapat diartikan sebagai lima tingkah laku yang baik.
24

 

Sementara itu secara Historis, Pancasila yang berarti lima aturan kesusilaan (five 

moral principle) pertama kali dikemukakan dalam ajaran agama Budha yang 

wajib ditaati dan ditunaikan oleh para pemeluknya yang terdapat pada Kitab Tri 

Pitaka.
25

 

Nama Pancasila telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad 

XIV, yaitu terdapat dalam buku karangan Empu Panca yang berjudul Negara 

Kertagama dan dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Pancasila masuk 

dalam khasanah kesusastraan Jawa kuno pada masa pemerintahan Hayam Wuruk 

dan Patih Gajah Mada. Istilah Pancasila terdapat dalam buku Negara Kertagama 

yang berupa syair pujian ditulis oleh pujangga istana bernama Empu Prapanca 

                                                           
24

 Robby H. Abror. Bangsa Indonesia di Tengah Fenomena Kekerasan dan Ketidakadilan 

(Perspektif Filsafat Pancasila). Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga.  Esensia Vol. XIII No. 1 Januari 

2012. Hal 20 
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 Tripitaka Kitab Tripitaka/tipitaka atau “Tiga Keranjang” terdiri dari vinaya pitaka 

(Kumpulan Disiplin Vihara), sutra pitaka (Kumpulan Ceramah/Dialog), dan abhidharma pitaka 

(Kumpulan Doktrin), dimana merupakan kitab suci yang dipakai dalam agama Budha, dapat di 

temukan dalam bahasa Pali dan bahasa Sanskerta. Perbedaan bahasa dalam kitab suci yang di 

pakai tersebut, akhirnya menjadi ciri khas masing-masing aliran yang ada dalam Buddhisme. 
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selesai pada tahun 1365, yakni pada sarga 53 bait 2 yang berbunyi Raja 

menjalankan dengan setia kelima pantangan (Pancasila) itu begitu pula upacara-

upacara adat dan penobatan-penobatan.
26

 Selain terdapat dalam buku Negara 

Kertagama terdapat pula dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Pada 

buku Sutasoma ini konsep keagamaan baru yang digagas Empu Tantular 

mengungkapkan mengenai Pancasila pada kutipan berikut:  

Yapwan manhkana nitya denta magawe lampah subhiksang jagat mwang 

sakweh balayodha yeka warahen ring nitisastran laku, astam sang 

caturasrameka tarinen ring pncasilakarma, widya miwang brata len 

tapanya huningan de sri narendradhipa. Bwat bajrayana pancasila ya 

gegen denteki haywalupa miwang tekang dasasiladharma kinenep sang 

srawakaper hayu, tan hopen gati sang Mahayana tigang wak kaya 

citteniwo, yakanung wekasing mahabrata tekap sang bhoddhapaksa 

laku.
27

 

Konsep Pancasila dalam kutipan bait Sutasoma di atas dimaknai sebagai 

lima kaidah tingkah laku utama bagi pemeluk agama Budha, yaitu tidak 

membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak mabuk-mabukan dan tidak 

berbohong. Pengamalan ajaran Pancasila dengan baik dan benar merupakan 

sebuah kewajiban bagi pemeluk agama Budha. Dasasila berisikan ahimsa  tidak 

membunuh atau tidak melakukan kekerasan, brahmacarya terpelajar, Satya setia, 

berbudi luhur, awyawaharika tidak terlibat dalam perkara dan perdagangan

                                                           
26

 Anonim.  Materi pengantar Soal Pancasila. Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Republik Indonesia. 2015. Hlm 19-20. 

 27
 Terjemahan, jika demikian senantiasa olehmu berbuat, maka dunia pasti sejahtera. Dan 

lagi semua prajurit itu agar diajari bertingkah laku berdasarkan ilmu politik dan pemerintahan. 

Terlebih lagi para penekun Caturasrama itu agar dianjurkan menerapkan Pancasila dengan benar. 

Ilmu pengetahuan, pengendalian nafsu dan laku tapa merupakan hal-hal yang wajib diketahui oleh 

Baginda Raja. Kehebatan ajaran bajrayana yakni Pancasila wajib dipegang teguh olehmu, jangan 

lupa! Dan lagi ajaran Dasasiladharma wajib dipahami para biksu untuk mencapai keselamatan. 

Terlebih lagi penganut Mahayana, berkata, berbuat, berfikir adalah tiga hal yang harus dipelihara 

serta dilaksanakan dengan baik dan benar. Hal ini merupakan mahapuncak perbuatan suci yang 

dilakukan oleh penganut Buddha. Lihat: Ida Bagus Putra Yadnya, I Wayan Ardika. op. Cit., 

hlm.156 
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astainya tidak mencuri, Akrpdha tidak marah, gurususrusa patuh kepada guru, 

soca suci dan bersih, Aharalaghawa tidak makan sekenyang-kenyang dan 

apramda tidak mabuk.  

Pancasila dan dasassila diamalkan secara terpadu dan terintergrasi ke 

dalam sikap dan perilaku bicara, bertindak, serta berpikir merupakan tujuan 

tertinggi perbuatan suci para pemeluk agama Budha. Kehidupan masyarakat pada 

zaman kerajaan majapahit hidup berdampingan secara damai antara kepercayaan 

tradisi Agama Hindu Syiwa dengan Agama Budha Mahayana dan campuranya.  

2.2 Pembentukan Badan Penyidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia 

Kondisi sebelum terbentuknya konsep Pancasila dimulai pada saat 

Belanda mengalami kekalahan akibat serangan tentara Jepang di Kalijati 1942 

yang merupakan awal berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia. Kemenangan 

Jepang tersebut disambut gembira oleh rakyat indonesia yang sejak awal tidak 

mempunyai harapan merdeka di bawah penjajahan Belanda. Jepang yang 

dianggap sebagai sesama bangsa Asia akan memberi kemerdekaan kepada bangsa 

Indonesia dalam waktu dekat.
28

 

Strategi yang dilakukan oleh Jepang dalam menjajah bangsa Indonesia 

dengan mengizinkan rakyat Indonesia mengibarkan bendera merah putih, 

menyanyikan lagu Indonesia raya dan mengganti tenaga administratifnya yang 

ditenggelamkan sekutu, pengawai pangreh Indonesia dinaikkan pangkatnya 

meskipun diturunkan gajinya. Jepang juga merekut intelektual Indonesia dengan 

memberinya wadah komisi penyelidik adat istiadat dan tata negara untuk 
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mendiskusikan ide-ide mereka tentang nilai-nilai budaya bangsa Indonesia baik 

untuk kepentingan Jepang maupun untuk kepentingan Indonesia merdeka yang 

dicita-citakan.
29

 

Kekalahan Jepang secara beruntun dalam perang dunia ke II melawan 

sekutu memaksa pemimpin administrasi militer Jepang di Indonesia yaitu Hayashi 

menganjurkan kepada Pemerintahan Jepang memberi Janji kemerdekaan kepada 

bangsa Indonesia, saran itu kemudian diterima oleh pemerintahan Jepang di 

bawah Perdana Menteri Koiso. Pemberian kemerdekaan dan bayangan kekalahan 

Jepang tersebut akhirnya memaksa mereka untuk mengumumkan pembentukan 

Dokuritsu Zyumbi Tyoosakai yang kemudian disebut sebagai Badan Penyilidik 

Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. 
30

 

Pengangkatan Dr. KRT Rajiman Wedyodiningrat sebagai pemimpin 

nasional yang utama. Pengangkatan tersebut disetujui oleh Soekarno. Anggota 

BPUPKI semula berjumlah 63 orang termasuk seorang wakil ketua dari Jepang, 

menjelang sidang tanggal 10 Juli 1945 jumlah anggotanya berjumlah 68 orang. 

Secara sosiologis komposisi anggota BPUPKI itu terdiri atas 23 kebangsaan, 11 

orang dari golongan independen atau swasta dan 7 orang dari kalangan utama 

yaitu guru dan mubaliq.
31

  

2.2.1 Sidang Pertama BPUPKI 

Sidang pertama BPUPKI diadakan 28 Mei – 1 Juni 1945. Pada tanggal 28 

Mei sidang dibuka dengan sambutan dari wakil tentara Dai Nippon. Sambutan 

                                                           
29
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dari wakil Jepang tersebut berisikan nasihat agar BPUPKI mengadakan 

penyelidikan secara cermat terhadap dasar-dasar yang akan digunakan sebagai 

landasan negara Indonesia merdeka. Usulan-usulan mengenai dasar negara 

Indonesia dikemukakan oleh 3 anggota BPUPKI yaitu Mohammad Yamin, 

Soepomo dan Soekarno.
32

 Berikut sidang pertama BPUPKI yang diselenggarakan 

pada tanggal 28 Mei. 

 

Gambar 2.1 Kondisi sidang pertama Badan Penyidik Usaha Kemerdekaan Indonesia 

(sumber: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=foto+sidang+bpupki, 

diakses pada 20 Maret 2020) 

 

Pada tanggal 29 Mei 1945 Dr. Rajiman Wedyodiningrat meminta 

pandangan para anggota mengenai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk, 

Mohammad Yamin memenuhi permintaan itu dan menyumbangkan pemikirannya 

dalam suatu karya perenungan dan pemikiran yang berjudul asas dan dasar negara 

republik Indonesia. Gagasan yang diberikan Yamin antara lain pertama peri 

kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, keempat peri 
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 Budi Juliardi. Pendidikan kewarganegaraan. Op.Cit. Hlm 19-20 
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kerakyatan, kelima kesejahteraan rakyat. Yamin menegaskan pula mengenai 

delapan paham negara Indonesia merdeka dan menyinggung pula hal-hal yang 

berkenan dengan kehidupan ekonomi. Selanjutnya untuk melengkapi pidatonya, 

Yamin melampirkan suatu rancangan sementara Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia.
33

 

Soepomo dalam pidatonya yang diucapkan pada tanggal 31 Mei 1945, 

terlebih dahulu mengulas pembicaraan-pembicaraan yang telah disampaikan oleh 

para anggota sebelumnya. Berkenaan dengan dasar negara tersebut, Soepomo 

memberikan uraian tentang tiga teori negara meliputi teori perseorangan, teori 

golongan dan teori Integralistik. Kemudian Soepomo menyebutkan beberapa ciri 

alam pikiran kebudayaan Indonesia diantaranya membahas mengenai cita-cita 

persatuan hidup, keseimbangan lahir dan batin, pemimpin yang bersatu jiwa 

dengan rakyat, musyawarah, suasanan persatuan antara rakyat dan pemimpinnya, 

antara golongan rakyat yang satu dengan yang lain dan segala golongan diliputi 

oleh semangat gotong royong serta semangat kekeluargaan.
34

 

Pada hari keempat sidang pertama BPUPKI, tanggal 1 Juni 1945, 

Soekarno mendapat giliran menyampaikan gagasannya mengenai dasar-dasar bagi 

Indonesia merdeka. Soekarno memaparkan hasil rumusan dasar negara bagi 

Indonesia merdeka yang berisikan lima asas yaitu pertama kebangsaan 

(nasionalisme), kedua kemanusiaan (internasionalisme), ketiga musyawarah, 

mufakat perwakilan, keempat kesejahteraan sosial, dan kelima ketuhanan yang 
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berkebudayaan. Usulan lima dasar negara tersebut dinamakan Soekarno sebagai 

Pancasila yang berkenaan dengan permasalahan di sekitar dasar negara Indonesia 

merdeka. Pelaksanaan sidang BPUPKI yang pertama diakhiri oleh gagasan dari 

Soekarno dan membentuk satu panitia kecil bernama panitia delapan.
35

 

2.2.2 Sidang kedua BPUPKI 

Sidang umum kedua BPUPKI dibuka pada tanggal 10 Juli 1945.  

Pelaksaan sidang dimulai dengan laporan dari Soekarno selaku ketua panitia kecil. 

Sebagaimana diketahui salah satu keputusan yang diambil oleh ketua badan 

tersebut dalam sidang umum yang pertama adalah membentuk satu panitia kecil 

guna membantu memperlancarkan pelaksanaan tugas. Panitia itu dinamakan 

panitia delapan yang terdiri dari Ir. Soekarno, Drs. Moh Hatta, Sutardjo, K.H. 

Wachid Hasyim, Ki Bagus hadikoesoemo, Oto Iskandardinata, Moh. Yamin, Mr. 

A.A. Maramis. Selanjutnya Soekarno membacakan laporan mengenai hasil 

inventarisasi usulan pendapat para anggota dan mengenai usaha yang 

dilaksanakan untuk mencapai kompromi antara golongan Islam dan golongan 

kebangsaan.
36

 

Menurut catatan panitia mengingat banyaknya permintaan yang 

menginginkan Indonesia merdeka secepatnya, maka panitia kecil menyampaikan 

tiga buah usul kepada ketua BPUPKI di antaranya mengenai badan penyidik yang 

menentukan bentuk negara dan menyusun hukum dasar negara, meminta kepada 

pihak pemerintah agung di Tokyo untuk mengesahkan hukum dasar dan agar 

segera mengadakan Badan Persiapan Kemerdekaan yang berkewajiban 
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menyelenggarakan negara Indonesia yang merdeka di atas hukum dasar yang 

ditentukan oleh badan penyidik serta melantik pemerintah nasional, dan persoalan 

mengenai tentara kebangsaan maupun keuangan negara.
37

 Berikut foto suasana 

sidang kedua BPUPKI. 

 

Gambar 2.2. Suasana Pelaksanakan sidang Badan Penyidik Usaha Persiapan 

Kemerdekaan yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juli (Sumber: 
https://www.google.com/search?safe=strict&client=firefox-b-

d&sxsrf=ALeKk01h1NMats1xmym_TUbzoFvwFuirLA%3A1593591788133&ei=7Ef8Xp

LdB9zdz7sPgL6D2Ao&q=foto+sidang+ke+2+bpupki, diakses pada 20 Maret 2020) 

 

Tiga ususalan tersebut diajukan dalam rangka usaha mempercepat cara 

mewujudkan Indonesia merdeka. Selanjutnya Soekarno membentuk panitia kecil 

yang terdiri dari sembilan orang yaitu: Moh Hatta, Moh Yamin, Subardjo, 

Maramis, Soekarno, Abd. Kahar Moezakkir, Wachid Hasyim, Abikusno 

Tjokrosujoso dan Agus Salim. Panitia sembilan berhasil mencapai satu 

persetujuan yang dicantumkan ke dalam satu rancangan pembukaan atau 
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preambule hukum dasar.
38

 Adapun bunyi rancangan pembukaan tersebut antara 

lain: 

Pembukaan: bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala 

bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus 

dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri 

keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai 

kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan 

rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, 

bersat, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat Rahmat Allah yang maha 

kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan 

kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini 

kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu 

pemerintahan negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaam, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan 

kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara republik Indonesia, 

yang berdaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang 

kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut 

dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan 

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam 

permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
39

 

Rancangan preambule disetujui oleh panitia kecil BPUPKI. Rancangan 

tersebut ditetapkan pada tanggal 22 Juni 1945 oleh panitia sembilan dan dinamai 

Mohammad Yamin sebagai Piagam Jakarta (The Jakarta Charter). Sedangkan 

oleh dr. Sukiman disebut sebagai Gentleman’s Agreement. Kemudian Soekarno 

menambahkan penjelasan mengenai pokok-pokok pikiran yang mengisi data 

sebagian besar dari anggota-anggota Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai, termasuk di 

dalamnya ketuhanan terutama kewajiban umat Islam untuk menjalankan syariat 

Islam. Tercantum pula di dalamnya kebulatan Nasionalisme Indonesia, persatuan 
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bangsa Indonesia merdeka yang termuat tentang kemanusiaan atau Indonesia 

merdeka yang disusun berdasarkan peri kemanusiaan, keadilan sosial dan sociale 

rechtvaardigheid.
40

  

Panitia Perancang Undang-Undang Dasar mengadakan rapat pada tanggal 

11 Juli 1945. Ada tiga hal yang harus dikerjakan panitia yakni mengenai 

declaration of rights (pernyataan kemerdekaan). Preambule, dan Undang-Undang 

dasar. Rapat tersebut juga mengadakan pemungutan suara untuk menentukan 

pilihan antara federalisme atau unitarisme. Suara terbanyak menghendaki adanya 

unitarisme. Ketua panitia selanjutnya menugaskan beberapa orang untuk 

menyusun pernyataan kemerdekaan. Berkenaan dengan preambule, Latuharharry 

seorang Protestan sekaligus anggota badan penyidik menyatakan keberatan 

mengenai kata-kata berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan 

syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Akibatnya mungkin akan besar terutama 

terhadap agama lain. 

Mengatasi permasalahan tersebut Latuharharry meminta agar di dalam 

Undang-Undang Dasar diadakan pasal yang jelas karena kalimat itu akan 

menimbulkan kekacauan terhadap adat dan istiadat. Sejalan dengan pernyataan 

tersebut Wongsonagoro dan Djajadiningrat menyatakan bahwa hal yang terjadi itu 

akan menimbulkan fanatisme. Seolah-olah memaksa agama lain untuk 

menjalankan syariat ajaran agama Islam. Selain itu Agus Salim menanggapi 

keberatan Latuharharry dengan mengemukakan bahwa pertikaian hukum agama 

dengan hukum adat bukan masalah baru, dan pada umumnya sudah selesai, agama 
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lain tidak perlu khawatir karena keamanan mereka tergantung kepada kekuasaan 

negara. Dalam hal lain Wachid Hasyim mengingatkan bahwa paksaan-paksaan 

tidak dapat terjadi jika berpegang kepada dasar permusyawaratan.  

Panitia Perancang Undang-Undang Dasar mengadakan rapat lagi pada 

tanggal 13 Juli, Soepomo mengajukan laporan kerja dan menguraikan dasar 

rancangan UUD, di antaranya yang penting mengenai kedaulatan dilakukan oleh 

Badan Permusyawaratan Rakyat yang sidangnya berlansung sekali dalam 5 tahun, 

Presiden yang merupakaan kedaulatan rakyat yang dalam pekerjaannya dibantu 

oleh Wakil Presiden, Menteri-menteri dan Dewan Pertimbangan Agung yang 

membentuk undang-undang Presiden harus semufakat dengan Dewan Perwakilan 

Rakyat. Selanjutnya terkait dua pasal dari rancangan pertama Undang-Undang 

Dasar yang relevan dengan pokok pembicaraan ialah pasal 4 ayat 2 dan 28 ayat 1 

yang diajukan oleh ketua panitia kepada sidang paripurna BPUPKI.
41

 

Wahid Hasyim mengajukan dua usulan tentang penambahan kata yang 

beragama Islam dan agama negara adalah agama Islam dengan menjamin 

kemerdekaan agama lain. Sementara itu Djajadiningrat, Wongsonagoro dan Otto 

Iskandardinata menyarankan untuk menghapus pasal 4 ayat 2 tersebut dan 

membagi pasal 29 ke dalam 2 bagian yang bagian pertamanya diambil dari 

preambule dan bagian keduanya berisikan pernyataan bahwa negara menjamin 

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama apapun serta beribadah 

menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. 
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Sidang umum dilanjutkan kembali pada tanggal 15 Juli. Sidang ini secara 

khusus membahas mengenai UUD. Sebagai pengantar, Soekarno memberikan 

uraian tentang dasar, falsafah serta sistem yang dianut oleh Panitia Perancang 

UUD. Ketua badan penyidik menggaris bawahi dengan mengatakan bahwa 

undang-undang yang dibuat untuk Indonesia yang akan merdeka tidak 

berdasarkan pada individualisme tetapi Undang-Undang Dasar berazas gotong 

royong atau berazas falsafah hidup bersama-sama di dunia, baik antara manusia 

yang satu dengan yang lain maupun bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. 

Proses perbedaan pendapat dan perdebatan di dalam sidang umum kedua 

BPUPKI yang dipengaruhi oleh tiga ideologi. Pertama ideologi kebangsaan, 

kedua ideologi Islam dan yang ketiga ideologi Barat Modern Sekuler.
42

 Ideologi 

kebangsaan mengusulkan pendapat untuk mempertahankan persatuan, 

kebangsaan, kekeluargaan, kerakyatan dan ketuhanan yang maha esa menurut 

kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan Ideologi barat Modern Sekular 

berpendapat bahwa masuknya hak-hak dasar di dalam Undang-Undang Dasar, 

perlu adanya pertanggung jawaban para Menteri kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat.  

Ideologi Barat Modern Sekular ini memisahkan antara urusan negara 

dengan urusan agama. Sementara itu ideologi Islam menghendaki bahwa agama 
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Islam menjadi dasar negara, negara mempunyai kewajiban untuk melaksakan 

syariat Islam. Kesepakatan akan tercapai dengan adanya pasal-pasal yang 

hakikatnya memuat hak-hak dan kewajiban warga negara. Akhirnya pada tanggal 

16 Juli 1945, permasalahan antara kedua pandangan tersebut dapat diatasi dengan 

merubah sistematika di dalam Undang-Undang Dasar dengan perubahan 

redaksional yang menyangkut perubahan pada beberapa bab, perumusan pasal-

pasal dan mengenai aturan tambahan. Selanjutnya sidang ditutup oleh ketua badan 

penyidik dengan menyetujui rancangan Undang-Undang Dasar. 

2.3 Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

Pada tanggal 7 Agustus 1945, Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia dibubarkan karena pada tanggal itu pula pemerintah 

Jepang meresmikan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bertugas 

untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia. PPKI yang diketuai oleh 

Soekarno dan wakil ketua Moh. Hatta yang beranggotakan 21 orang. Hubunganya 

dengan kegiatan Panitia, Soekarno, Moh. Hatta dan Radjiman Wedioiningrat 

berangkat ke Dalath di Vietnam untuk memenuhi panggilan dari Jenderal besar 

Terauchi. Pada kesempatan tersebut Terauchi menyatakan bahwa pemerintah 

Jepang telah memutuskan untuk memberikan Kemerdekaan kepada Indonesia.
43

 

Kemerdekaan akan diselenggarakan sekitar tanggal 29 Agustus 1945, 

untuk itu PPKI hendaknya mengadakan rapat pada tanggal 19 Agustus 1945. 

Berita menyerahnya pemerintah Jepang diberhentikannya peperangan ternyata 

terdengar oleh Sultan Syahrir yang selanjutnya mengadakan pertemuan dengan 
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Moh. Hatta untuk mendesak agar Proklamasi kemerdekan Indonesia dinyatakan 

terlepas dari campur tangan pihak Jepang. Desakan yang sama juga disampaikan 

oleh golongan muda. Terjadilah ketegangan yang berakibat diculiknya Soekarno 

dan Moh. Hatta ke Rengasdengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Selanjutnya 

untuk mengatasi permasalahan yang terjadi akhirnya disepakati bahwa pada 

tanggal 17 Agustus 1945 akan diproklamirkan kemerdekaan Indonesia. 

Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, datang seorang 

utusan yang mewakili rakyat Indonesia bagian Timur untuk bertemu dengan Moh. 

Hatta yang merasa keberatan terhadap bagaian kalimat yang terdapat pada sila 

pertama Pancasila yang terdiri dari tujuh kata yaitu kewajiban menjalankan syariat 

Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Selain itu UUD yang di dalamnya terdapat 

rancangan dasar negara Pancasila belum disahkan, disamping itu pula Presiden 

dan wakil Presiden belum dipilih. Pada tanggal 18 Agustus 1945 diadakan sidang 

PPKI. Sebelum sidang PPKI dimulai, Moh. Hatta membicarakan usul 

penghapusan tujuh kata dalam sila pertama Pancasila yang berasal dari Piagam 

Jakarta kepada K.H. Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Mr Kasman 

Singadimedjo dan Mr. Teuku M. Hasan.
44

 

Penghapusan tujuh kata dalam sila pertama Pancasila disetujui secara 

mufakat untuk mempersatukan kesatuan antar masyarakat Indonesia dengan 

mengganti kata tersebut yang semula bertuliskan ketuhanan dengan kewajiban 

menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan 

yang maha esa. Dalam sidang PPKI ditetapkan empat keputusan yang penting 
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yaitu pertama Mengesahkan Pembukaan Undang-Undang Dasar, kedua 

Mengesahkan Undang-Undang Dasar, ketiga Memilih Presiden dan Wakil 

Presiden dan keempat Menetapkan bahwa untuk sementara waktu Presiden akan 

dibantu oleh sebuah Komite Nasional.
45

 

Mengawali jalannya sidang PPKI, Moh. Hatta memberikan keterangan 

tentang perubahan-perubahan pokok dan penting atas bahan-bahan yang telah 

disiapkan dan disetujui oleh BPUPKI. Secara garis besar terdapat tiga perubahan 

yaitu mengenai pernyataan kemerdekaan yang telah dirancang dan disepakati oleh 

badan pekerja tidak ada arti dan manfaatnya sebab kemerdekaan Indonesia telah 

diproklamasikan, pembukaan Undang-Undang Dasar yang telah disiapkan dan 

disetujui oleh BPUPKI mengalami perubahan yang berupa dihilangkannya kata-

kata dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dan atas dasar 

itu perubahan-perubahan terjadi pula pada beberapa bagian dari Batang Tubuh 

Undang-Undang Dasar.
46

 

Pembukaan UUD 1945 memuat cita-cita kenegaraan (staatsidee) dan cita-

cita hukum (rechtsidee) yang selanjutnya dijabarkan di dalam pasal-pasal UUD. 

Lima dasar negara yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 ditetapkan sebagai 

Pancasila. Rumusan sah dari Pancasila yang wajib dilaksanakan dan diamalkan 

dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mempunyai 

kedudukan yuridis konstitusional yang tercantum pada bagian dari UUD dan 

disahkan oleh lembaga atau badan yang mewakili seluruh bangsa Indonesia 

(PPKI) yang disepakati seluruh bangsa Indonesia. 

                                                           
45

 Ibid hlm 47-48 
46

 A.M.W.Pranarka. Sejarah Pemikiran tentang Pancasila. Op. Cit. Hlm 57 



35 

 

 
 

Sidang PPKI dilanjutnya pada tanggal 22 Agustsus 1945 dengan hasil 

kesepakatan tentang membentuk Komite Nasional Indonesia, membentuk Partai 

Nasional Indonesia dan membentuk Badan Keamanan Rakyat. Komite Nasional 

Indonesia pusat mengadakan sidang pada tanggal 16 Oktober 1945. Dalam sidang 

ini diambil keputusan untuk mengusulkan kepada pemerintah dan kepada 

Presiden agar KNIP diberi hak legislatif selama MPR dan DPR belum terbentuk. 

Selain itu pula dibentuk sebuah Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat 

untuk melaksanakan pekerjaan KNIP sehari-harinya. Keputusan ini penting dalam 

sejarah pemikiran tentang Pancasila sebagai sumber hukum.
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